Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às 19h, foi realizada reunião ordinária do
Conselho Municipal de Cultura de Niterói, no Auditório do Caminho Niemeyer, Centro, Niterói, RJ. Às
19h30min, instalou-se reunião com quórum. Justificaram suas ausências os conselheiros: Leonardo
Giordano por estar em plenária na Câmara, Renan Gomes por motivos profissionais e Fabiano Maia por
estar com problemas de saúde. A presidência da sessão foi exercida pelo Presidente Conselheiro Leonardo
Simões e a pauta foi a seguinte: I) Leitura, discussão e aprovação da ata das duas reuniões anteriores; II)
Comunicações da Presidência e dos demais integrantes do Conselho; III) Leitura, discussão e decisão dos
processos e expedientes e; IV) Apresentação de temas gerais. No ponto I foi aprovada a ata da reunião
anterior. O ponto II, III e IV foram discutidos conjuntamente, a saber: a) Sobre a logomarca do conselho, a
Secretaria de Cultura apresentou uma proposta inicial, feita pela equipe de design da FAN, que foi avaliada
e decidiu-se por aguardar uma outra proposta que virá da Câmara de Artes Visuais na próxima reunião para
se decidir; b) Apresentação da lista de espaços grafitáveis: a Secretaria de Cultura apresentou listagem
com dezessete locais disponíveis para grafitar, mas ainda não está finalizada, precisa publicar em Diário
Oficial, a Secretaria de Meio Ambiente solicitou que seja pensado nos resíduos das atividades, também
solicitou-se incluir paredes dos rios/valões na listagem e em oficiar a PM sobre os locais que serão
disponibilizados e a Lei em vigor; c) Sobre posição do Meio Ambiente acerca do decreto da poluição
sonora: A secretaria de Meio Ambiente explicou as questões relativas ao cumprimento da lei de poluição
sonora da cidade, explicando que o decreto auxilia aos fiscais poderem cumprir a legislação municipal e que
está discutindo criação de mosaicos culturais, rediscutindo o PUR da cidade, etc, solicitou-se que a mesma
reflita sobre a criação de linha de financiamento para as comunidades criarem espaços culturais adaptados
em parceria com o Fundo de Meio Ambiente; d) sobre o Projeto de Lei do Sistema Municipal de Cultura: a
Secretaria apresentou o trabalho que tem sido desenvolvido internamento no governo junto com outras
secretarias. A primeira reunião do GT será dia 24, 19h, na Secretaria de Cultura, a partir daí será elaborado
um calendário de discussões do próprio GT que terminará com a apresentação da minuta na próxima
reunião ordinária do Conselho, enviando o projeto antes para todos os conselheiros já poderem ler
antecipadamente; e) quanto a Comissão Permanente de comunicação, o Conselheiro Felipe Garcez
comunicou que já foi criado um blog, sobre um site decidiu-se por usar um hotsite dentro do culturaniteroi
(culturaniteroi/conselho), foi criada a agenda do Google de forma coletiva, irá criar um e-mail próprio do
conselho, verificará quem cuida da fanpage do conselho no facebook, criará um informativo impresso pro
conselho de 3 em 3 meses, e tentará cavar matérias na imprensa sobre as reuniões, a constituição do
conselho etc; f) quanto a Comissão de seleção do Arte na Rua, o Conselheiro Luciano Alvarenga passou
informa da reunião que durou horas, foram duas pessoas apenas da sociedade civil, dos cerda de 40
projetos apenas um não teve condição de ser julgado, a conselheira Patrícia argumentou a questão de que
o edital favorece uma arte específica, é preciso pensar amplamente para as outras áreas artísticas. Foi
apresentada uma ideia de pensar nos tapumes antigos de obras como suporte para grafitagem; g) Quanto
as datas e reuniões das câmaras setoriais, cada conselheiro presente apresentou, a saber: Artes cênicas,
2ª terça do mês, 19h30min, no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno (já foram realizadas duas); Artes
plásticas: 2ª quarta do mês, 19h, local a definir (já foi realizada uma); Cinema e Vídeo, 1ª sexta do mês, 18h,
no IACS-UFF (já foram realizadas duas); Instituições de ensino superior, última 4ª do mês, 18h, DCE-UFF,
(ainda não aconteceu por que estavam em férias); Livro e leitura, última 5ª do mês, 19h, na R. Aurelino
Leal, 31, 2º andar; Radiodifusão, 2ª quarta do mês, 19h, Jambeiro; Setor Empresarial: última 2ª do mês,
horário a definir, no bar Tribos; as demais câmaras não apresentaram suas datas de reunião ainda. O
Suplente do conselho Renato Cruz, pediu contagem de faltas do titular do mesmo, o qual constatou-se
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ausência consecutiva sem justificativa em três reuniões. Sendo assim, solicitou a Secretaria Executiva que
tome as providências necessárias para substituição. Ainda como última pauta apresentada, Centro
Petrobras de Cinema, o Conselheiro Antonio apresentou uma nota da Câmara setorial sobre o mesmo a
qual foi discutida mas não decidiu-se sobre sua aprovação pelo pleno ou não. O Conselheiro Vereador
Leonardo Giordano justificou ausência por estar em plenário, o Secretário-Conselheiro Artur Maia justificou
ausência por estar em atividade da Secretaria. A reunião terminou às 22h30min do mesmo dia ficando a
próxima ordinária marcada para o dia 18/03/2014.

Leonardo Simões – Presidente
Victor De Wolf – Secretário Executivo
Conselheiros(as) titulares presentes: Thiago Martins Leite (Cinema e Vídeo); Luiz Felipe Monteiro Garcez
(Instituições de Ensino Superior); Rodrigo Soares Correa (Livro e leitura); Mariana Tauil (Artes Plásticas);
Jairo Havana (Produtores Culturais); Luciano Alvarenga (Radiodifusão). Conselheiros suplentes presentes
com ausência do titular: Elizeu dos Santos Felipe (Movimentos Sociais); Renato Cruz (Setor Empresarial);
André Luiz da Costa Valim (Secretaria de Educação); Eurico Toledo (Secretaria de Meio Ambiente).
Conselheiros suplentes presentes: Patrícia Barcelos Freire (Artes Plásticas); Antonio Paulo de Paiva Filho
(Cinema e Vídeo); Felipe Ribeiro de Carvalho (Instituições de Ensino Superior).
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